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 : רקע 1פרק 

מורים לשפה (מל"ג), החליטה להעריך את תכיות הלימודים להכשרת  ההמועצה להשכלה גבוה

בהתאם להחלטה זו, מיתה המועצה להשכלה  .תשע"ח-וספרות ערבית בשת הלימודים תשע"ז

  גבוהה את הוועדה להערכת איכות של התחום בהרכב הבא:

 'יברסיטת חיפה 1,אבראהים טאהא פרופיו"רהחוג לשפה וספרות ערבית, או ,  

 (אמריטוס) חם מילסוןיברסיטה העבריתשפה וספרות ערבית, ל, החוג פרופ' מהאו  

 דלקי, פייברסיטת הלסיפרופ' חסיב שחאדה (אמריטוס), המחלקה לתרבויות עולם, או 

 אים'יברסיטת תלהחוג ללימודי הערבית וה  2,פרופ' מחמוד עאביב-אסלאם, או  

 דאותיכון,המזרח וה האסלאם , החוג ללימודיטסרון (אמריטוס)-פרופ' אלה ל 

 האויברסיטה העברית

 ,יברסיטת בן  3ד"ר אלון פרגמןגוריון-המחלקה ללימודי מזרח תיכון, או  

 וך ,ד"ר שלמה אלוןמפמ"ר לימודי ערבית לשעבר משרד החי , 

 את עבודת הוועדה מטעם המועצה להשכלה גבוהה. זהריכאפרתי -הגב' תמר מעגן

 

 ה:במסגרת עבודתה הוועדה התבקש

לבחון את דוחות ההערכה העצמית שהוגשו על ידי המוסדות המקיימים תכיות לימודים  .1

ולקיים ביקורים במוסדות  ערביתהספרות השפה וההוראת להכשרת עובדי הוראה בתחום 

 אלה.

כל אחת מתכיות הלימודים הכולל את ממצאי הוועדה  להגיש למל"ג דו"ח פרטי עבור .2

 והמלצותיה.

להגיש למל"ג דו"ח כללי הכולל הערות רוחביות בוגע לתחום המוערך ולמקומו במערכת  .3

 ההשכלה הגבוהה ובישראל בכלל.

 

התבצע בהתאם להחיות המל"ג לכתיבת דו"ח הערכה עצמית  על ידי המוסדותתהליך ההערכה 

  2017מרץ מבמכללות לחיוך 

  

  

  

  

 

                                                 
ת תכית בהערכ ףלא השתתם טאהא אבראהיבהתאם למדייות המל"ג, לשם הימעות מיגוד עייים, פרופ'    1

 ה הערבית חיפה.הלימודים במכלל
מחמוד ע'אים לא השתתף בהערכת הלימודים בהתאם למדייות המל"ג, לשם הימעות מיגוד עייים, פרופ'    2

 במכללה הערבית חיפה, מכללת בית ברל, מכללת אלקאסמי ומכללת סכין.
ת תכית הלימודים בהערכד"ר אלון פרגמן לא השתתף יגוד עייים, מ בהתאם למדייות המל"ג, לשם הימעות   3

 בית ברל.במכללת 
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 : תהליכי העבודה של הוועדה2פרק 

הוועדה קיימה את ביקוריה בכל המוסדות העוברים הערכת איכות בתחום הוראת השפה והספרות 

דה . טרם הביקורים קיימה הוועדה ישיבת הכה במסגרתה 2018הערבית במהלך חודש מרץ 

, לפעילות הערכת האיכות בכלל בושאים עקרויים הוגעים למערכת ההשכלה הגבוהה בישראל

כמו כן התקיימו ישיבות פרטיות להכת כל  .בפרט בתחום זהיות להכשרת עובדי הוראה ולתכ

  ביקור.

 

  :באיםבמוסדות ה ביקרה הוועדהבמסגרת פעילותה 

כללה הערבית בחיפה, מכללת הממכללת קיי, מכללת אלקאסמי, מכללת בית ברל, , מכללת דוד ילין

 .ת אוריםמכללו סכין

  

עם וכן ת, ובההלת התכיו ותביקורים פגשה הוועדה עם בעלי תפקידים בההלת המוסדהבמהלך 

 .סגל, סטודטים ובוגריםאשי 

  

  זו במכללהביקור ה .ערבית במכללה הערבית חיפההספרות השפה והחוג להוראת בדו"ח זה עוסק 

 2018.מרץ ב 02-התקיים ב

  

 .לדו"ח זה 2ספח סדר היום של הביקור מצורף ב

  

 פרופ' אלה  ,שחאדה, פרופ' חסיב ,פרופ' מחם מילסון: בביקור זה השתתפו מבין חברי הוועדה

 .ד"ר שלמה אלון ,טסרון- לדאו

 

 

על דו"ח ההערכה העצמית ועל קבלת חוג להוראת ערבית הוועדה מודה לההלה הבכירה במוסד ול

 .ועדה במוסדהאדיב בעת הביקור של ציגי הו הפים והאירוח
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הערבית והספרות להוראת השפה : הערכת האיכות של תכית הלימודים 3פרק 
 במכללה הערבית חיפה

  

ואיו מתייחס לשיויים שחלו מאז. השוים  ותקיים בעת ביקור הוועדה במוסד שהיה דו"ח זה מתייחס למצב
, ותהמוסדשקיבלה ממסמכים הסמך אליהן הגיעה ועדת הערכת האיכות על שדו"ח מתעד את המסקות ה

  .של הוועדה ומידע זמין לוועדה תובות , דיוים וותוסף במהלך השיחות במוסדומידע שהת

 *הדו"ח כתוב בלשון זכר, אך מכוון לשי המיים.

  

 כללי .1
הוועדה קראה את הדו"ח בעיון והציגה המכללה התייחסה ברציות רבה לתהליך ההערכה העצמית. 

כי והתשובות שקיבלה הוועדה, היא התרשמה  ,אלות שעלו ממו. על פי הדו"חבפי אשי המכללה ש

המכללה משקיעה משאבים היא התרשמה כי  מבוסס וחזק באופן כללי. לערבית(=ההתמחות) החוג 

יכרים להשבחת ההוראה בחוג: בסגל הליבתי, בתכון הלימודים, בספריה ובעבודה המעשית, לצד 

   ת התקית.הדגש הרב על השימוש בערבי

  יש מקום לשיפורים, כפי שיפורט להלן.לצד זאת מצאה הוועדה כי 

  

    

 תכית הלימודים .2
 26 מוקדשותתכית כולה בת. תכות דו חוגיי) במ- (זו) ועל יסודי -גןהחוג פועל במסלולים יסודי (

   ש"ש. 43להכשרה להוראה מוקדשות  ערבית.ללימודי ההתמחות בש"ש 

חפיפה בין תכים של קורסים רבים  ישה רוב לסוגות ספרותיות מודריות.יכר ההתמחות בתכית 

למשל: תולדות הספרות המודרית, הרומן, הסיפור הקצר,  , בתחום הספרות הערבית המודרית

 וביוגרפיה, פרוזה ערבית מודרית.הסיפור המקומי הקצר, אוט

הסיפור הקצר המקומי, רומן ערבי, שירה מודרית,  -יסודי הכמעט כל הקורסים היתים במסלול 

  .יסודיהעל  ן הקורסים במסלול האים שוים במהותם מ - רטוריקה קלאסית

   :קודות לשימור

  ית עשירהאף שלדעת המכללה עצמה אין בהם די קורסי בחירהבה ויש בקורסים התכ)(.  

 חה הסילבוסים מפורטים במדויק ויש בהם דרישות ומטלותהלי. בהם על שהקורסים מת
  הקורסים טובים מאוד.הרי ש, פי הסילבוסים והסטודטים עומדים במטלות

  וייםיס שייות הלימודים לבתי הספר כך שהוא יכול לעקוב ולהכראש החוג מעורה בתכ
  בתכי הלימודים בחוג, אם יש צורך בכך.

 דים במידת האפשר יש תיאום בין מורי החוג לערבית למורי ההתמחויות האחרות בהן לומ
  הסטודטים.

 .וסף למכסת הלימודיםהמכללה מספקת קורסי העשרה חשובים ב 
  וך לחיזוק השפהית "אתגרים" של משרד החילחברותו של ראש החוג לערבית בתוכ

הערבית, יש חשיבות רבה. הקורס "פרגמטיזם בהבעה" המשולב בתוכית הלימודים, 

 .המהווה תוצר של התוכית "אתגרים" הוא חשוב מאוד

  ת לספטמבר ולא עם תחילת  1ההכשרה המעשית מתחילה בהלימודים במכללהש. 
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 יםי שלוש שהלת בכל הדגמים ופרושה על פההכשרה המעשית מת.   

  

  :הכרחיותהמלצות 

  

  וכחיתהיקף הלימודים בחוגת הו מספיק  ,ש"ש 26, במתכובסיס  עם להכשרת מוריםאי

. הוועדה ממליצה להפחית בקורסי הפדגוגיה אתהידע איתן בידיעת הערבית התקית ובהור

  ש"ש לערבית. 6(לא בהתסות המעשית!) ולהוסיף לפחות 

 ה ברורה יותר בין המסלול היסודי והעליסודי-יש לדאוג להבח.  

  ה מצד אחד, יאחוגי רב גיל-מסלול חדגם מומלץ לפתוחכדי להעמיק את לימוד הדיסציפלי ,

 .ולגוון את אפשרויות התעסוקה

 ה ייש לדאוג לקורסים יים גם במסלול רב גילאי, במיוחד מן הבחיעודיים לגילים השו

 הדידקטית.

  ית הלימודיםולימודי הלשון לאזן בין הסוגות הספרותיות  ישבכל המסלוליםכפי  ,בתכ

 . שוסח בהמלצות הדו"ח הרוחבי

  י קורסים.ישה מצד ראש ך של תיאום ומטרה זו תושג בדר להפחית חפיפות בין תכהכוו

  כמובן בהתייעצות עם כל חברי הסגל. ,החוג

 

   :המלצות דרשות

 ן את הסילבוסים בקביעותמומלץ לרע. 

  בליוגרפית בתחומי הספרות הערבית.הדרכה ביקורס יש להוסיף 

  

   :המלצות לשדרוג
  

  טים בקרב הוועדה התרשמה כי יש דרישהלחיזוק העברית דווקא, למרות שהמכללה סטוד

 ,או לפחות חלקם ,וצע כי קורסי הדידקטיקהשירה מורים לבתי הספר הערביים. מכמ

המכללה תכוון להכשיר בוגרים ללמד גם בבתי הדבר בוודאי יהיה כון אם יילמדו בעברית. 

  .(ר' להלן וכן בדו"ח הרוחבי) ספר עבריים

  

  

 סטודטים .3
בגרות ופסיכומטרי, אך ראה ) מתקבלים על סמך ציון משולב של 92%רוב הסטודטים במכללה (

מועמדים לחוג מן ההדרישות בערבית יחד עם זאת,  .המתקבלים כך מוך יותר  אחוזשבחוג לערבית 

  איש, מלא. 25 -מסלול המצויים, המוגבל למיחות את הדעת. 

אחת הבעיות העיקריות היא הקושי של בוגרים למצוא עבודה בתחום הוראת הערבית בבתי ספר 

  ובדה זו גורמת בין היתר לירידה במספר הסטודטים הבוחרים בתחום.ערביים. ע
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   :קודות לשימור

 .טיםתחושת שייכות של הסטוד 

 טים למרציםיחס טוב בין הסטוד. 

  ,וך (פר"חטים לקחת חלק בפרויקטים תמיכתיים של משרד החיהמכללה מאפשרת לסטוד
 .מצטיייםומעיקה החות לסטודטים זקקים ומילגות ל סחל"ב)

  

   :המלצות דרשות

  וךים שקבע משרד החיטים על פי הקריטריוציון  –יש להמשיך ולהקפיד על קבלת סטוד
 במבחן הכיסה. 75יחידות לימוד וציון של  5- בבבגרות  80

  לסייע לבוגרים במציאת עבודה ע"י ירידי תעסוקהמומלץ . 

  מורים לערבית בבתי הספר העבריים בעיר חיפה ובסביבותיה, יש בבשל הצורך הרב
יש לשלב בתכית   .דרכים היעילות לשילוב בוגרים בבתי הספר העברייםללהקדיש מחשבה 

 עודיים לקהלי היעד השוים: מערכת החיוך הערבית והעברית.יקורסים י

  ל הוראת ש הקשר עם בתי הספר ומערכת ההדרכה כחלק ממהלך זה מומלץ להדק את
 השפה הערבית בחיוך העברי במחוז חיפה.

 
  ון מסודר של יש להשקיע מאמצים רבים בהשבחת הקשר עם הבוגרים וליצורגליצור מ

 .קשר עם בוגרים

 זקקים טיםות לסטודיתחות המומלץ להגדיל את היקף הה.  
  

  סגל .4
רח מאויברסיטאות לא בהכאך בעלי תואר שלישי ( הם סגל בהתמחות לערביתהאשי  רוב 

הוועדה התרשמה כי היחסים בין חברי הסגל, ובים לבין ראש החוג, הם טובים.  מובילות).

 הליך הבחירה של ראש החוג איו ברור.

במגון מסודר (קול קורא, מכרז, וועדות מעוגן איו ושא גיוס הסגל איו ממוסד ו

  . מקצועיות)

ת משרד החיוך. יש קידום פימי של המוסד, אך קידום אשי סגל ראויים מעוכב בשל מכסו

 ללא תשלום.

   :קודות לשימור

 תואר שלישי. שרובו בעלי סגל מיומן  

 סיםהמכללה מעודדת מחקר ומשתתפת בעלויות יציאה לכ. 

   יחסים טובים בין חברי הסגל.  

  קבעוימיות למרצים ראויים מעבר למכסות הקידום שיקה דרגות קידום פהמכללה מע
 "י משרד החיוך.ע

 והוועדה התרשמה כי , רוב  המדריכים הפדגוגיים הוא מהסגל הליבתי של החוג לערבית
 .מצב ההדרכה הפדגוגית הוא טוב
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 המכללה מקיימת השתלמויות למרצים בתחומי פדגוגיה. 

  

  :הכרחיותהמלצות 

 .שי הסגליש להסדיר בהליך ממוסד את גיוס א 
 וי ראש חוג. יש צורך בהליך מסודר וקבוע למי 

  

   :המלצות דרשות

 .יש להגדיל את המכסות לקידום עד אשר הבעיה תיפתר במעבר לות"ת 
  וברורים. תהליכי קידום שקופיםבמוסד יש ליישם  

 חלק מחברי הסגל המלמדים במסלול לגיל הרך זקוק  ,על פי דו"ח ההערכה העצמית

 להשתלמויות פדגוגיות.

   :המלצות לשדרוג

  

  בלשון וסגל שהתמחותכדאי לגייס איש. 

  

 תשתיות .5
המצאי אך הוועדה התרשמה כי  ,קיים גם הסדר של השאלה ביספריתיתו טובהראית ספריה ה

מבחית התאים הפיזיים ראה כי המקום קטן, וקשה לסטודטים  .איו תמיד עוה על הצרכים

  לעבוד בו.

מספק את הצרכים (למעלה   - מחשבים לשימוש הסטודטים  400 –מבחית מחשוב ספק אם הקיים 

  .)2018סטודטים בשת  2200 –מ 

  לה שירות הסעות לסטודטים אל אתרי ההתסות בבתי הספר.יהמכללה מפע

   :קודות לשימור
 שירות ההסעות.  

 .גישים בספריה וגם מהביתמאגרי מידע ה  

  טים במרפ"ד  –מרכז הוראה ולמידהת חומרי לימודהמסייע לסטודהכ 
  

   :שותהמלצות דר

  ביתר תכיפות  על פי דרישות הקורסיםבספרייה כדאי לעדכן את האוסף . 

 טים כחדרי ספריותוספים שישמשו את הסטוד כדאי להכשיר חדרים. 

  טיםשיעמדו מומלץ להוסיף מחשביםלרשות הסטוד. 
  שתי ההמלצות האחרוות ייושמו לפי הצפוי כאשר הביין החדש יהיה מוכן 

  
  
  
  

 הלמידה הוראה ותוצאות .6
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הוועדה  .רוב המרצים מהלים את השיעורים בערבית תקית, אך הסטודטים מתקשים בכך
  התרשמה גם כי לא תמיד הסטודטים מבצעים את המטלות הדרשות. 

  לעתים מספר הסטודטים בכיתה גבוה מאוד.
ת מקבלות אין הלימה בין הערות המרצים בעבודות לבין הציון: עבודות שזכו להערות ביקורת קשו

  בכל זאת ציוים גבוהים.
ומסיימים את הלימודים. הושרים  תופעה מוזרה היא שכל הסטודטים עומדים בכל הדרישות

הייו מצפים לשירה מסוימת ולא רק מסיבות  רגילבאופן המעטים ושרים מסיבות אישיות. 
  אישיות.

 
   :קודות לשימור

  ון מסודר האחראי על איכותקייםגההוראה והערכתה.  במכללה מ 

 שי הסגלולוגית המסייע לאקיים צוות תמיכה טכ 

 ) ות הן ברובן שאלות פתוחותיש גיוון20%) וביתר (80%הבחי (. 

 גד העתקות קטים אמצעיםות ויים על בחייש משגיחים חיצו. 

 יםכתבות בשלבים ולפי לוח זמ יותריוהעבודות הסמי. 

  היערכות בהם הם מכירים את הסגל הוותיק ומקבלים חברי סגל חדשים משתתפים בימי
 הדרכה והכווה בושאים החוצים לעבודתם.

 
  :הכרחיותהמלצות 

  טים בכיתותישלהגביל את מספר הסטוד 

 י העבודות לרמת העבודותיש להתאים את ציו. 

 .דרשותטים במטלות היש להקפיד על יישום הסילבוסים כלומר, עמידה של הסטוד 
  
   :דרשותהמלצות 

 טיםית בשיעורים, גם ע"י הסטודיש להתמיד ולהקפיד על שימוש בערבית תק.  

 ט אכן עומד בהצלחה במטלותה יש לוודא כי כל סטודאי המעבר בסוף כל ששאם לא ובת ,
  כן יש להפסיק את לימודיו.

  
  

 סיכום  .7
 .במכללההקצר רה התרשמות הוועדה מביקודו"ח ההערכה העצמית ועל דו"ח זה מבוסס בעיקר על 

אף תהליך ההערכה תרם להם רבות.  על פי עדות אשי המכללה, תהליך ההערכה העצמית

בחלקן הן ידועות לאשי המכללה  .מצא קודות חיוביות רבות וציין אותן –קרי דו"ח זה  - החיצוית

יש דטים. ואף צויו על ידם, כגון היחסים הטובים בין אשי הסגל לבין עצמם, ובים לבין הסטו

: לפעמים הן אותן התופעות המצויות כבר בדו"ח טעוות שיפורשהוועדה מצאה אותן תופעות 

למשל, הסגל מודה שיש קושי לחלק מן  ולפעמים לא.או בשיחות בעת הביקור, ההערכה העצמית, 

הסטודטים להקפיד על השימוש בערבית תקית. לעומת זאת הסגל איו ער לעובדה שציוי 

  ות גבוהים מדי.העבוד

  אין לוועדה ספק כי שיפורים יבוצעו והמכללה תמשיך את דרכה בהצלחה.
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 על החתום:

  

  

                          

      

                                        

   טסרון- פרופ' אלה לדאו          מחם מילסוןרופ' פ

 

      

  __ __    ____________________________  

        ד"ר שלמה אלון                                                                  חסיב שחאדהפרופ'       

                                                  

      

___________  

                               ד"ר אלון פרגמן

  

  

 

  

 1ספח:  



 

11 
 

  כתב מיוי

  

  :2ספח 
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  לו"ז הביקור במוסד 

  חדר  שמות המשתתפים     הגורם עמו פגשים שעה

 מפגש פתיחה:   9:00-9:30
(ללא ראש  ההלת המוסד

  החוג)

  ראש המוסד -  פרופ' סלמאן עליאן
  דיקית לימודים אקדמיים -ד"ר רדה עבאס 
  סגן ראש המכללה – ג'יראתופרופ' מוחמד ח

ראש מערך ההדרכה –דרה סעדד"ר אלכס  

  חדר ישיבות

  חדר ישיבותראש החוג לשפה וספרות ערבית -ד"ר חוסין חמזה  ראש החוג   

ראש/י המסלול/ים בהם למד החוג  10:15-10:45
  לשפה וספרות ערבית
  מערך ההדרכה

  

  ראש מערך ההדרכה –ד"ר אלכסדרה סעד
  רכז הדרכה, חוג ערבית –ד"ר עיסאם עסאקלה

  ראש תוכית חיוך לשוי – ראהים בסלד"ר אב

  חדר ישיבות

 סגל ליבתי המלמד בתכית  10:45-11:30
  

  ד"ר מוחמד ספורי
  ד"ר עסאם עסאקלה 
  ד"ר רבאב סרחאן
  ד"ר ראפע יחיא

  ד"ר הארון שחאדה 
  ד"ר ורד עקל

  ד"ר ספא פרחאת
  ח'אלד סידאוי פרופ' 

  ד"ר חאן בשארה

  חדר ישיבות

  ד"ר מוחמד ספורי  פדגוגייםמדריכים  11:30-12:15
  ד"ר ספא פרחאת

  ד"ר הארון שחאדה
  ד"ר עסאם ח'טיב 
  ד"ר רוזלד דעים

  חדר ישיבות

      
   ארוחת צהריים 12:15-13:00

  (פגישה סגורה של הוועדה)
  חדר אורחים  חברי הוועדה

   חלון זמן פתוח 13:00-13:45
 -) (פעילות לבחירת המחלקה

  אופציואלי

מרכז לספרות   רות ילדים ובספרייה.סיור במרכז לספ
  ילדים

  ספרייה 
  

  חדר ישיבות   סטודטים וסטודטיות 13:45-14:30

  חדר ישיבות     בוגרים ובוגרות 14:30-15:15

      הפסקה 15:15-15:30

   מפגש סיכום 15:30-15:45
  ההלת המוסד והתכית

  ראש המוסד -  פרופ' סלמאן עליאן
שפה וספרות ערביתראש החוג ל - ד"ר חוסין חמזה
  דיקית לימודים אקדמיים -ד"ר רדה עבאס 

  סגן ראש המכללה – פרופ' מוחמד חג'יראת
  ראש מערך ההדרכה –ד"ר אלכסדרה סעד

  חדר ישיבות

  חדר ישיבות    ישיבה פימית של הוועדה 15:45-16:15

  

  

  


